
Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

Zondag 23 januari 2022 - 10.00 uur     

Ds. E. Mandemaker 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

1ste collecte: Prot. kerk missionair werk 

2de collecte: kerkdienst via ‘kerkdienstgemist’ 

Zondag 30 januari 2022 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker 

Heilig Avondmaal 

1ste collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

2de collecte: diaconie voedselbank 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten.   

In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

Uit de pastorie 

Bij Johannes 1:6-8 

In de pastorie delen Arco en ik de 

studeerkamer. Hij studeert daar zijn muziek en 

geeft er leerlingen les en ik heb er mijn 

boeken. Dat ik er niet altijd gebruik van kan 

maken, vind ik niet erg. Mijn boeken hangen 

er aan de wand, maar zelf zwerf ik graag met 

mijn laptop door het huis, op zoek naar een 

plek waar ik mijn werk kan doen. Preken 

schrijf ik bij voorkeur aan de eettafel, tussen 

de theekan, knutsels en dartbord. Ik weet niet 

waarom, maar ik ben daar gewoon graag als 

ik zoek naar een goed woord. 

Zo ook gisteravond. Ik heb net onze gekko in 

zijn terrarium eten gegeven. Terwijl ik aan de 

eettafel zit na te denken over een stukje voor 

de nieuwsbrief, valt mijn oog op een 

zwartbruin beest dat kruipt over het plafond. 

Tot mijn verbazing is het een sprinkhaan die 

naar mijn heilige overtuiging onmogelijk uit het 

terrarium had moeten kunnen ontsnappen. 

Weer bewijst de plek aan de eettafel zijn 

dienst. Want die sprinkhaan brengt me bij 

Johannes, de boeteprediker, die, net als onze 

gekko, van die beesten leefde. 

Heel veel vertelt de bijbel eigenlijk niet over 

deze Johannes en dat is in de geest van de 

man zelf. Want Johannes is er zelf heel 

duidelijk over. Het gaat niet om hem, maar om 

de mens die na hem komt. Johannes verwijst. 

Johannes wijst op Jezus. Wil je weten waar je 

het zoeken moet zo horen we hem zeggen, 

zoek het bij hem! Welbeschouwd is dat 

misschien wel het diepste, het mooiste en het 

rijkste dat wij gelovigen deze wereld te bieden 

hebben. Dat ons leven, ons doen en ons 

spreken, één grote verwijzing is naar die ene 

waar het allemaal om begonnen is! Terwijl ik 

achter de sluiproute van onze uitgebroken 

sprinkhaan probeer te komen, weet het beest 

zich aan mijn oog te onttrekken. En dat is 

misschien maar goed ook, want we moeten 

immers niet vasthouden aan wat we zien, 

maar weten naar wie het verwijst. Dus bent u 

toevallig een keer in de pastorie en ziet u een 

zwartbruin beest lopen, dan weet u om wie het 

gaat… 

ds. Esmeralda Mandemaker 
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NIEUWSBRIEF 
17 JANUARI - 31 JANUARI

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.dewittekerk.nl/


Nieuw: gesprekskring Moderne Profeten 

Tussen oktober en december van het 

afgelopen jaar werd de boeiende podcast 

Moderne Profeten uitgezonden. Theoloog 

Kees van Ekris ging op zoek naar mensen die 

op hun eigen manier in onze tijd een 

profetisch geluid hebben laten horen. Hij 

omschrijft zijn zoektocht als volgt: ‘Wat is 

wijsheid in deze gistende tijd, waarin zoveel in 

beweging is? Hoe kom je waarheid op het 

spoor bij zoveel talkshows en tweets? Welke 

stemmen vertrouwen we? Acht moderne 

profeten uit de recente christelijke traditie 

wijzen ons de weg. Ze leefden allemaal in 

maatschappelijke crises. Hun leven had een 

geheim, een profetische kracht. Kunnen we 

daar de vinger op leggen, waar haalden ze het 

lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze 

zeiden, en deden ze wat ze deden?’ 

Bij deze podcast is het gelijknamige boek 

verschenen, dat zich uitstekend leent voor een 

achttal gespreksbijeenkomsten. Iedere keer 

staat een andere ‘profeet’ centraal, o.a. Martin 

Luther King, Desmond Tutu, Doris Day en 

Angela Merkel. Wie durft zich met mij door 

deze tijdgenoten te laten inspireren? Wat 

raakte hen, in welke tijdgeest leefden zij, 

welke keuzes maakten zij en wat heeft dat 

hen gekost? En wat zegt dat ons? Een 

spannende zoektocht naar de ongelofelijk 

actuele boodschap van bijbel en geloof. 

Eerste bijeenkomst is begin maart (onder 

voorbehoud van COVID restricties).  

Opgeven via predikant@dewittekerk.nl/ of 

telefoon 06-54962929.  

Samen met de deelnemers wordt gezocht 

naar een geschikte dag en tijd. 

Vanuit de kerkenraad 

Op moment van schrijven is de kerkenraad 

nog niet weer bij elkaar geweest. Om de 

vergaderlast wat te beperken zullen 

vergaderingen van moderamen en kerkenraad 

niet meer elke maand plaatsvinden maar óm 

de maand.  

Achter de schermen gaat het werk natuurlijk 

gewoon door. Deze maand staat in het teken 

van de actie kerkbalans. Vele vrijwilligers 

gaan weer op pad en ook uw bijdrage is van 

groot belang. Zo zijn we bezig met de 

aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel. 

De oude is aan het eind van zijn levenscyclus 

en als we niet in de kou willen zitten, na de 

lockdown, moeten we naar iets nieuws. 

Dankzij gulle gevers is het mogelijk om dit te 

realiseren en de eerste offerte is inmiddels 

binnen. 

Ook zijn we nog steeds in gesprek met 

deskundigen over de muren; hoe houden we 

ze mooi wit? 

Ouderlingen en diaken zijn bezig om hun 

eigen voornemens uit te voeren; daarbij 

hebben we in de laatste vergadering nog eens 

terug gekeken naar ons beleidsplan. Zijn we 

nog op de goede weg en welke voornemens 

zijn gelukt en waar moeten we nog aan 

werken. Deze evaluaties zullen we ook wat 

regelmatiger laten terugkomen. 

Soms overvalt je, wanneer je dan in een lege 

kerk kijkt, een somber gevoel. Komen we ooit 

weer bij elkaar? Ik sprak nog niet zo lang 

geleden een gemeentelid in de Albert Heijn. 

Hij mist de kerk en samenkomsten. Diensten 

rondom de Kerst beleef je anders achter je 

computer of TV dan wanneer je met de 

gemeente samen bent. Ik kon het alleen maar 

beamen en hoop en bidt dat we elkaar vast 

weten te houden in ontmoetingen. Op mijn 

kantoor staat een miniatuur Katwijkse 

Strandpaal, een cadeautje van een van mijn 

directeuren. Daarop de tekst: “Gisteren is een 
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herinnering. Vandaag is een geschenk. 

Morgen is in Gods hand.”  

En zo is het ook. Vanuit dat vertrouwen leven 

we van dag tot dag en blijven we werken aan 

een levende gemeenschap. Daaraan kunnen 

we allemaal een steentje bijdragen. Ik wens u 

allen veel mooie gesprekken, ontmoetingen 

en een vreugdevol 2022. 

Met groet, 

Rindert Venema, vz. 

Actie Kerkbalans: wij zijn er klaar voor,  
u ook ?. 
Deze week komt een vrijwilliger bij u aan de 

deur of ontvangt u via de e-mail een bericht 

om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans.  

Door de maatregelen rond corona zijn 

mensen meer en meer op zichzelf en hun 

kleine kring aangewezen en dan is de kerk 

een plek van verbinding, al dan niet via 

internet.  

Vandaar dat we u juist nu oproepen om weer 

gul te geven en de bijdrage voor 

ondersteuning van de DE WITTE KERK niet 

over te slaan.  

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het 

toezeggingsformulier ruimhartig in. 

Wat mij trof… 

Of ik iets kon schrijven voor deze rubriek, 

want men had vernomen dat ik nogal 

makkelijk schrijf en de deadline was nogal 

snel. Wat mij trof… Welnu, ik zal u vertellen 

van een voltreffer, maar vóór het wat, moet u 

eerst weten wie het trof. Want natuurlijk kent u 

mij, ik ben immers de man van de dominee, 

maar eigenlijk kennen we elkaar helemaal 

niet. U en ik zijn al blij als we elkaar in de 

supermarkt herkennen en van kennen kun je 

dus niet spreken.  

Nu ik het zojuist toch over mijn vrouw had, uw 

dominee, dat is ze niet altijd geweest. Dat 

geldt zowel voor u als voor mij. Voor u begon 

het met het uitbrengen van een beroep, voor 

mij met vlinders. Dartelende wondertjes die 

maken dat je op een dag de telefoon oppakt 

en jezelf hoort zeggen “ik zal u mijn vrouw 

even geven”. Mijn vrouw? Jazeker, de vlinders 

hadden zich inmiddels tot een huwelijk 

ontpopt en mijn vriendin was daarmee mijn 

vrouw geworden, al bleef dat laatste hardop 

zeggen de eerste weken wennen.  

Nu kent geluk een schaduwzijde. Zeker in een 

pastorie, het episch centrum waar al het 

kerkelijke lief en leed binnenkomt, valt daar 

niet aan te ontkomen en kan het geloof dat er 

daarbij een overwicht van dood op leven is, 

van verdriet op geluk, zomaar worden gewekt. 

Zo veel vlinders voor wie het leven op een dag 

kantelde door de weersomstandigheden 

waarin ze terecht kwamen, alleen 

achterbleven of zelf het leven moesten laten. 

Een verdrietige werkelijkheid die het 

Bijbelboekje Prediker nuchter samenvat met 

de constatering dat er voor alles een tijd is, en 

waar het boekje Ruth ons niet te lang in wil 

laten hangen door ons te vertellen over een 

romance die na de regen kon opbloeien. Een 

beetje zoals mijn facebook vriendin die haar 

man verloor en inmiddels gelukkige foto’s post 

met haar nieuwe vlam. Alles is tijdelijk, 

bezitten doen we niets, zelfs onze geliefden 

waarmee we zijn vergroeid, zijn niet van ons 

en moeten we op een dag weer loslaten. Het 

is een realiteitszin die deze man van de 

dominee zich met de jaren eigen maakte. En 

daar zit veel goeds in, want loslaten om het 

als een tijdelijk geschenk weer terug te mogen 

ontvangen, houdt het besef levend dat elke 

dag kostbaar is, evenals het geschenk dat jou 

werd toevertrouwd. 

Toch begon de prijs die wordt betaald voor het 



realiteitsbesef dat al ons menselijk geluk 

zomaar met een donderende dreun van de 

weg kan worden geveegd, me steeds meer 

tegen te staan. Maar hoe kom je daar weg? 

Wie of wat kan een andere horizon geven? En 

nu ben ik aangekomen bij wat mij trof. Het 

was in de Witte Kerk, na afloop van de eerste 

dienst van het nieuwe jaar. Ik had met de 

zanggroep meegewerkt aan de online-viering 

en wilde ds. Loor, die deze morgen was 

voorgegaan, nog even gedag zeggen. Daar hij 

met een paar mensen stond te praten, stak ik 

in het voorbijgaan mijn hand op en wenste 

hem een goede zondag. “Jij ook”, zo 

onderbrak hij zijn gesprek, “en doe de groeten 

aan Esmeralda! Jóuw Esmeralda! Ja, niet 

zomaar Esmeralda, jóuw Esmeralda!” 

Teruglopend naar huis vroeg ik me af wat hem 

ertoe had gebracht om dat ‘jouw’ tot twee keer 

toe te benadrukken. En dan ook nog eens met 

dat vingertje omhoog, zoals hij dat tijdens het 

preken doet als hij iets belangrijk vindt. Was 

het zomaar een jolige losse flodder geweest 

die mij had getroffen? Maar waarom dan dat 

serieuze vingertje? En waarom was dat ‘jouw’ 

dan zo trefzeker binnengekomen? U en ik 

weten toch dat uw dominee, mijn vrouw is? 

Was het misschien de bewustwording dat de 

realiteit van de tijdelijkheid niet kan beletten  

dat er tijdelijke geschenken zijn die je 

desondanks de jouwe mag noemen, die mij  

trof? Een bewustwording waarbij de moed kan 

worden gevonden om de horizon van het 

leven verder te leggen dan het geluk van de 

dag. Een vertrouwenwekkend ‘jouw’, dat 

vlinders doet dartelen en verwachting durft te 

laten leven. 

 

Arco Mandemaker 

 

 

 

 

 

 

Jarig 

Op 29 januari hoopt mevr. Kool-Molenaar 

haar 85ste verjaardag te vieren. 

Zij woont De Madelief 108, Lisse. 

 




